
Cyfarfod Grŵp Cynllunio Iechyd a Gofal Cymdeithasol  

2 Rhagfyr 2020, 10am-11.30am 

Cofnodion 

 

Mynychwyr 

• Christopher Williams, Cynghrair Henoed Cymru 

• Matthew Williams, Cymdeithas Chwaraeon Cymru 

• Gemma Lelliot, Cymdeithas Cludiant Cymunedol 

• Amanda Everson, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS) 

• Sarah Capstick, Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) 

• Simon Jones, Mind Cymru 

• Donna Coyle, Canolfan Cydweithredol Cymru 

• Zoe Richards, Anabledd Dysgu Cymru 

• Debbie Shaffer, Triniaeth Deg i Fenywod Cymru 

• Kate Young, Fforwm Cymru Gyfan 

• Gethin Rhys, Cytûn 

• Bethan Edwards, Marie Curie 

• Elen Miles, Comisiynydd Pobl Hŷn 

• Helena Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn 

• Faye Patton, Gofal a Thrwsio Cymru 

• Dan Roberts, Canolfan Cydweithredol Cymru 

• David Cook, CGGC                               

• Ruth Marks, CGGC 

• Sally Rees, CGGC 

• Suzanne Mollison, CGGC 

• Fiona Liddell, CGGC 

 

Cyflwyniad gan Helena Herklots, swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru  

Roedd cyflwyniad Helena’n cynnwys yr hyn y canolbwyntiodd y Comisiynydd arno yn ystod y 

pandemig, gweithredu er mwyn clywed lleisiau o gartrefi gofal, a chamdriniaeth o bobl hŷn.  

 

Nododd Suzanne yr angen i ddioddefwyr camdriniaeth allu aros yn eu cartrefi eu hunain. Gwnaeth 

Simon sylw ynglŷn ag effaith y pandemig ar iechyd meddwl pobl hŷn. Dywedodd Helena i’r effeithiau 

fod yn sylweddol, ac nad yw salwch meddwl ymysg pobl hŷn yn cael cymaint o sylw â grwpiau eraill. 

Cytunodd â Kate fod angen newid o ran cefnogaeth a chydnabyddiaeth i ofalwyr o bob oed.  

Byddai Helena’n falch o gadw mewn cysylltiad ag unrhyw aelodau ynglŷn ag unrhyw rai o’r materion 

hyn.  

Gadawodd Helena y cyfarfod. 



Nododd Chris ei bod yn bwysig ailgodi hyder pobl i ddychwelyd i’r gymuned, gan gynnwys ymweld â 

chartrefi gofal. Fodd bynnag, mae rhai pobl yn parhau’n ddryslyd ynghylch y rheolau ynglŷn â mynd 

allan.  

Dywedodd Fiona bod datrysiadau cenedlaethol yn aml yn gwrthdaro â chynlluniau lleol.  

Dywedodd Matt mai anaml iawn y bydd cydweithwyr ym maes cyfathrebu o fudiadau statudol yn 

cwrdd â’r sector er mwyn deall y pwysau sydd ar ein rhwydweithiau. Awgrymodd Ruth y gellid 

cysylltu â chydweithwyr ym maes cyfathrebu o nifer o fudiadau o fewn Cyngor Partneriaeth y 

Trydydd Sector.  

Mynegodd Suzanne, Simon a Gemma ddiddordeb mewn cynnal deialog bellach gyda swyddfa’r 

Comisiynydd.  

 

Gweithredu 1 

Rhannu cyflwyniad Helen a gwybodaeth gyswllt Elen â’r grŵp.  

 

Diweddariad ar gynghrair iechyd a gofal cymdeithasol newydd  

Dywedodd Sally fod y grŵp eisoes wedi trafod yr angen i sefydlu cynghrair newydd er mwyn denu 

sector iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant ehangach a rhanddeiliaid allweddol eraill. Mae hi wedi 

trafod hyn gydag aelodau eraill o’r sector, gan gynnwys ym maes tai, a Phennaeth Polisi’r gynghrair 

iechyd a gofal cymdeithasol yn yr Alban. Cododd gwestiynau ynglŷn ag ymglymiad CLILC a 

Llywodraeth Cymru a sut byddai cynghrair yn gweddu i strwythurau sy’n bodoli eisoes. Awgrymodd 

sesiwn gynllunio gyda’r grŵp ynghŷd â mwy o sgyrsiau manwl. Awgrymodd Kate y dylai’r gynghrair 

gwrdd ond unwaith neu ddwywaith y flwyddyn. Gofynnodd Simon sut byddai’r gynghrair yn 

parhau’n gydlynus pe bai’n mynd yn rhy fawr. Nododd Ruth fodolaeth grwpiau eraill gan gynnwys 

Adeiladu Cymru Iachach a Cymru Well Wales ac y byddai’n trafod â Sally a Kate fuddion amrywiol 

grwpiau er mwyn gwneud y mwyaf o weithio mewn partneriaeth tra’n ceisio lleihau dyblygiad.  

 

Gweithredu 2 

Kate, Ruth a Sally i drafod y mater hwn ymhellach ac adrodd yn ôl i’r grŵp.  

 

Paratoi ar gyfer Cyfarfod Gweinidogol Ionawr 2021  

Esboniodd Dave fod y Gweinidog Iechyd wedi gohirio cyfarfod mis Ionawr. Mae CGGC wedi gofyn am 

gyfarfod gyda’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol a/ neu’r Gweinidog Iechyd Meddwl, 

Llesiant a’r Gymraeg.   

Cytunodd y grŵp i ysgrifennu llythyr at Lywodraeth Cymru yn cyfeirio at: 

• Ymateb y sector i’r pandemig.  

• Effaith y pandemig ar iechyd meddyliol a chorfforol plant, pobl ifanc a phobl hŷn.  

• Yr angen i sicrhau bod pobl yn hyderus i ddychwelyd i’r gymuned wrth i’r rhaglen frechu 
gychwyn a dod i ben – gan nodi na fydd gwaddol y pandemig yn diflannu unwaith i bawb 
gael eu brechu.  



• Yr hyfforddiant a allai fod ei angen ar weithwyr y sector mewn perthynas â’r rhaglen frechu.  

• Yr angen i Lywodraeth Cymru ymgysylltu â’r sector yn gynnar yn y rhaglen frechu er mwyn 
sicrhau bod y sector yn rhan o waith cynllunio’r rhaglen frechu a thu hwnt.  

• Y rôl y gall y sector ei chwarae er mwyn sicrhau ein bod yn rhannu negeseuon Llywodraeth 
Cymru ynglŷn â’r brechlyn ar lefel ranbarthol a lleol.  

• Sut gallai’r sefyllfa gyllido edrych ar ôl mis Ebrill 2021.  

• Ac i wthio eto am gyfarfod ym mis Ionawr neu fis Chwefror.  
 

Gweithredu 3 

Dave i ddrafftio llythyr a’i rannu â’r grŵp cyn creu fersiwn derfynol i’w anfon at Lywodraeth Cymru.  

Unrhyw Fater Arall 

Trafododd Kate yr angen i ofalwyr gael eu brechu ar yr un pryd â’r bobl maen nhw’n gofalu 

amdanynt. Dywedodd Sarah fod C3SC a Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) wedi bod 

mewn cysylltiad â gwasanaethau’r sector ynghlych brechiadau. Dywedodd Sally fod gan Gweithwyr 

Gofal Cymdeithasol restr o 12000 o weithwyr ddylai gael eu blaenoriaethu, ond nad yw’n cynnwys yr 

holl wirfoddolwyr.    

 

  


